
 

 

 

 

 

 

Taxes  FBME  2022 

 

CURSES PER MUNTANYA 

 

Tipus de Curses                   CLUB  FBME     AJUNTAMENTS     NO CLUB    HOMOLOGADA 

CURTES  (CRONOS)                           205,00 €                   355,00 €                 455,00 €               355,00 € 

MITGES                                               465,00 €                   565,00 €                 665,00 €                565,00 € 

LLARGUES (x dia si és x etapes)      845,00 €                   945,00 €              1.045,00 €                945,00 € 

ULTRAS                                            1.245,00 €                1.345,00 €              1.445,00 €            1.345,00 € 

 

*  En aquests preus, per clubs, per no clubs i per Ajuntaments, està inclòs: taxes, arbitratge i delegat 

federatiu.  

*  En els preus de homologada, està inclòs: taxes, dos àrbitres i delegat federatiu. 
 

 

 Organització de campionats d’Escalada i Bloc  

Competicions de Bloc          0,00 €   per l’any 2022 

Competicions d’Escalada    0,00 €   per l’any 2022 

  

Organització competicions Marxa Nòrdica  

Curses homologades no incloses en calendari oficial    100,00 €  

Curses homologades incloses en el  calendari oficial       70,00 €  

 

Organització marxes senderistes  

Marxes homologades no incloses en el calendari      70,00 €  

Marxes homologades incloses en el calendari            50,00 €  

 
 

 

 



Honoraris Arbitratges 

(inclouen dietes i desplaçament quan es realitzen a la pròpia illa on estan inscrits) 

 Àrbitres curses per Muntanya  

Tipus de Curses                              

Curses curtes  (2)            50,00 €  

Curses mitjanes  (3)        80,00 € 

Curses llargues  (4)       120,00 € 

Ultres  (5)                       140,00 € 

  

Àrbitres d’escalada  

Àrbitre principal      130,00 €  

Àrbitre de sala           80,00 €  

Traçadors escalada  

100,00 €  x 2 dies = 200,00 €  
  

Àrbitres Marxa Nòrdica  

Àrbitre principal            80,00 €  

Àrbitre de recorregut   60,00 €  

  

  

Taxes de caràcter general 

              Projectes de senders 

             GR®, PR® y SL®:   35,00 € per km i per el total de km realitzats durant l’estudi del projecte. 

Homologació de senders  

GR® - 1ª visita:  30,00 €  per Km  / 2ª visita de comprovació: 25,00 € per Km  

PR® - 1ª visita:  25,00 €  per Km  / 2ª visita de comprovació: 20,00 € per Km  

SL® -  1ª visita:  20,00 €  per Km  / 2ª visita de comprovació: 15,00 € per Km  

Les re-homologacions quinquennals tindran una reducció del 10% dels preus de l'homologació  

  

 



Cessió marques registrades  

GR®  130,00 €  quinquennal 

PR®    90,00 €  quinquennal 

SL®     50,00 €  quinquennal 

  

Secretaria  

Duplicat tarja federativa  5,00 €  

Ampliació tarja federativa 3,00 €  

  

Assegurances temporals  

CLUBS FEDERATS, AJUNTAMENTS i ENTITATS OFICIALS:    

Activitat de 1 a 3 dies: preu per dia 3,00 €   

Activitat de 4 a 7 dies: preu per dia 2,00 €  

 

ALTRES (EMPRESES i PARTICULARS):    

Activitat de 1 a 7 dies: preu per dia 5,00 €   

 

* Màxim contractable 1 cop per trimestre 

 

                                                                 

                                                                 EBAM 

Honoraris EBAM (aquets honoraris orientatius serviran de base per la realització de 

pressupost de cursos que organitzi la pròpia federació o que s’ofereixin als clubs)  

-Hora teòrica: 35,00 €   

-Hora pràctica: 20,00 €   

-Hora teòrica-pràctica: 25,00 €   

* Aquests honoraris són en brut i es calcularan per jornada i/o nombre de participants, amb un màxim 

de 200,00 € bruts al dia (incloent el desplaçament al lloc de formació).   

                                                   

  



 

Abonaments personal federatiu i voluntariat  

  

Desplaçaments amb vehicle propi :    0,25 € / km    

 

Dietes per realització de voluntariat federatiu que es realitzin dins el medi natural o 

muntanya: 

35,00 € dia  ( sempre que es superin les 8 hores de voluntariat)  

 

Dietes compensació assistència a actes, reunions  i esdeveniments esportius com a 

representant i/o delegat federatiu: 

50,00 €  x dia actes fora de la comunitat autònoma (assistència presencial) 

40,00 €  x dia actes dins la comunitat autònoma (assistència presencial) 

20,00 €  x assistència presencial a reunions oficials dels òrgans on es troba representada la federació  

  

  


